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Corgifolk er fine folk!
For en gjeng, for et engasjement og for en strålende stå-på vilje! Corgifolk er fine
folk, det er det ingen som helst tvil om. En og halv uke før vår store
jubileumsutstilling- og bankettmiddag får jeg en telefon. Den foregikk omtrent slik:
«Å kjører du bil? – Hold deg godt fast i rattet da og ikke kjør av veien». Jaha svarer
jeg og tenker- ok hvor ille kan det egentlig være. Svaret er ganske ille. «Altså
Oslofjord er karantenehotell og har plutselig fått full hus- de kan ikke ta imot oss
likevel».
Dette kunne fått enhver til å bli grå i hyssingen, men med corgifolk på laget går det
meste seg til. Heldigvis var ridehuset hos Vigdis på Wærhaug gård ledig, og
heldigvis får vi låne det også denne gangen. Heldigvis fant utstillingskomiteen et
hotell i nærheten med kapasitet til både å huse folk og til å servere oss
bankettmiddag. I disse tider er det nemlig lettere sagt enn gjort. De fleste har
redusert kapasitet på grunn av pandemien. Flinke folk har ofte flaks sies detkanskje kan det ha noe med innsatsen å gjøre? Jeg tror helst det. Takk til alle som
har stilt opp for å gjøre jubileumshelgen til en strålende corgi-helg og for å gjøre
det mulig for oss å endelig få møtes og feire klubben som vi hadde tenkt. Utstilling
er ikke bare konkurranse, heder og ære- de er også et viktig avlsverktøy. Tusen
takk til alle som har meldt på hunder og støtter opp om klubbens arrangementer.
Uten dere blir det ikke mye å feire. Jeg sier det igjen Corgifolk er fine folk!
Høsten har meldt sin ankomst- fargene er i ferd med å gå over i gyldne nydelige
toner, lufta er litt skarpere – men til gjengjeld kan vi ta frem den fine, gode
ullgenseren når vi skal ut på tur. Har du kontroll på hunden din kan du endelig også
få la den løpe løs på tur- det er en deilig tid når båndtvangen er over. Og har du
ikke kontroll er høsten en fantastisk treningstid- enten på kurs eller på egenhånd.
NWCK har hatt flere arrangementer til nå. Vi har hatt flere utstillinger og vi har
hatt kurs i kynologi. Utover høsten holder vi tempoet oppe, med mindre
smittesituasjonen stopper oss. Jeg krysser fingrene for høsten blir en fin og trygg
tid.
Ha en strålende høst, jeg håper vi ses!
SiljeK
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Da er sommeren 2021 over. De fleste har vel feriert i Norge i år også,
så nå håper vi i redaksjonen at alle medlemmer er klare til å gå
gjennom feriebildene og sende oss fine bilder og ferieopplevelser som vi
kan publisere i Corgipost.

Se også hjemmesiden vår WWW.CORGI.NO for oppdatert info om
hva som foregår i Corgi-verden.

Har dere forslag til innslag i Corgipost, så send inn forslag til mailen
vår:

corgipost@corgi.no
Send info kun til:corgipost@corgi.no
Send inn helst som word-dokument I A5 , med 1,5 cm marg
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Velkommen til

Lørdag 18. september arrangerer Norsk Welsh Corgi Klubb «Corgiens dag» på Wærhaug
Gård. Påmeldinger på stedet starter kl. 10:00, og vi satser på at aktivitetene kan starte rundt
kl. 11:00. Det er også mulighet å melde seg på aktivitetene på forhånd. Som vanlig skal vi
også ha lotteri, og gaver til dette mottas med stor takk.
Dagens aktiviteter er som følger:
Valpeshow 4-6mnd og 6-9mnd kr. 50,Match-show for hunder over 9mnd Kr. 50,Spesialklasse for hunder med utstillingsfeil kr. 50,Kåring av vakreste øyne kr. 50,Kåring av vakreste pels kr. 50,Corgisprinten Gratis
Barn og kosedyr Kr. 30,Juniorhandling (barn over 10 år) kr. 30,Corgi Karneval-Kåring av beste kostyme kr. 50,Vi gleder oss veldig til å se både tobeinte og firbeinte!
For forhåndspåmelding, betal inn påmeldingsavgift(ene) til klubbens konto eller via vipps,
og merk betalingen med ditt navn. Send deretter en mail til inger-lise@rokstad.org med
navnet ditt, hunden(e) og hvem klasser du ønsker delta i.
Husk å oppgi både hundens og deltagerens navn og alder (for tobeinte er alder kun
nødvendig i barn og hund samt junior), samt om hunden er en pembroke eller cardigan.
Forhåndspåmelding er mulig fra nå og frem til 16. september kl. 24:00.
Kontonr.: 0530.28.84880 Vipps.: 17162
Veibeskrivelse via E6:
Sving av ved avkjøring nr. 45 Skedsmovollen-krysset Følg skiltingen mot Nannestad og
Gjerdrum. Følg veien til du kommer til rundkjøringen med Slattum til venstre, her skal du
ta til venstre (ved Circle K)
Følg Trondheimsveien et lite stykke, og sving til høyre mot Slattum og Tærudhallen inn på
Solbergsveien. Følg Solbergsveien frem til du kommer til skiltet for Wærhaug Gård, her
skal du ned til venstre. Det blir hengt opp skilter for Corgiens dag her også
Grunnet at arrangementet holdes på en gård vil det være røyking forbudt på
utstillingsområdet. Dersom du har behov for å røyke må dette gjøres utenfor området.
Corgiens dag 2021:
Håper vi sees!
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Jubileumsutstilling NWCK 50år

04-05.09.2021 avholdt Norsk Welsh Corgi klubb jubileumsutstilling på
Wærhaug gård på Skedsmo.
Dommere for helgen var Rachel Dijkhorst-Noij (Waggerland Kennel) og
Anneli Sutela (Anneline’s Kennel)
Klubben og styre har virkelig gjort en fantastisk jobb for å få dette i land, og
dette ble jo en helt knall utstilling og feiring av klubben!
Tusen takk for en sosial og koselig helg alle corgi-folk, måtte vi få til noe
tilsvarende hvert år!
Ingen fester som corgi-folk gjør.
Henriette Vangen Østvang

11

12

13

14

15

Jubileumsmiddag i
NWCK
~ 50 ÅR ~
I forbindelse med 50 års jubileumsutstilling på Wærhaug gard 4-5 sept. 2021
inviterte klubben til flott jubileumsmiddag. Utstilling og middag var opprinnelig
planlagt på Oslo Convention center utenfor Sandefjord, men på en drøy ukes varsel
fikk utstillings og festkomiteen avbud på det stedet og måtte snu seg rundt og finne
alternativ løsning. Festen ble derfor avholdt på Clarion Hotell & Congress ved
Gardermoen.
63 gjester var påmeldt, og vi fikk en fin mottagelse med noe godt i glasset utenfor
festlokalet. Alltid fint å mingle litt med nye og gamle kjente før bordsetting! At
festkomiteen også hadde laget til bordkort og plassering bidro til at det ble
hyggelig og god stemning kvelden gjennom. Men den som best sørget for å holde
stemningen oppe gjennom kvelden var uten tvil kveldens toastmaster Leif Herman
Wilberg. I velkjent stil hadde han både en fin tale (egen side), takket dommere,
delte ut hedersbevisninger, ledet en stille auksjon (mange flotte gavepremier) og
ikke minst ledet han allsanger med tidenes grand finale med "All ære til Corgien"
med melodien til Pomp and Circumstances.
Hovedtaler var klubbens
leder Silje Kathrine Bjarkøy
(se egen side) og det ble
masse hilsninger og
gratulasjoner til klubben vår
fra både gjester, fra NKK og
fra utlandet via videolink. 3retters middag smakte helt
fortreffelig, medlem og cardiganeier Joe Murphy sørget for finfin stemning på
slutten med gitar og sang av høy kvalitet.
Dette ble en skikkelig flott jubileumsfest, tusen takk til festkomiteen!
Richard Gjersøe
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Hilsen til NWCKs 50 års jubileumsfest ved dommer Anneli Sutela
It was great thrill and honour to judge at Norwegian Corgi Club's 50th
Anniversary Clubshow with breeder judge Rachel Dijkhorst-noij .
I like to thank for the club for this honour.
I had really great time, lot of quality corgis to choose, excellent ringstewards
who kept me in order, great hospitality and splendid Anniversary dinner and
party.
Thank you for show commitee well organized shows after all trouble in
short time before the show. Well done.
Thanks to all who entered lovely corgis under me . It was nice to meet you
all.

Hilsen til NWCKs 50 års jubileumsfest ved dommer Rachel DijkhorstNoij
I would like to thank the Norwegian Corgi Club for inviting me to judge at
their 50th anniversary clubshow with breederjudge Anneli Sutela. I felt so
welcome! Really had a great time, enjoyed the dogs entered under me and it
was nice to meet you all!
Also need to thank my ringstewards Anniken Holtnæs & Janka Markhus,
you two were simply the best and made things go very smooth in the ring!
The dinner, party and installation of two new members of the order of the
bobtail was once again a memorable and very joyful event!
Big congrats to all winners once again!
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Tale til NWCKs 50 års jubileumsfest ved Silje Kathrine Bjarkøy
Velkommen alle sammen!
I dag er det fest – vi feirer vår spreke jubilant og skal gjøre det på ekte
corgi-vis gjennom kvelden.
Norsk Welch Corgi Klubb er altså 50 år!
Vår klubb har engasjerte og flotte medlemmer som alltid ønsker det beste
for klubben- og som hundene våre- vi liker alle sammen at det skjer noe. Og
det gjør det jammen!
Til dere som ikke vet hvem jeg er- jeg heter Silje Kathrine Bjarkøy og er
leder i klubben. Det er en ære for meg å få lov til å være leder i
jubileumsåret.
For meg som for alle dere andre er hund en stor del av livet- så også
corgiklubben. Lite visste jeg at dette skulle bli en stå stor del av livet da jeg
fikk min første corgi som ti-åring- i 1987, Angus,- en sta og egenrådig
pembroke -med et kjærlig sinn.
Siden da har jeg hatt corgi- det ble etter hvert som mange av dere vetcardigan, først en -så mange.. og klubb-engasjement-eventyret var i gang.
Det er på mystisk vis blitt et drøyt tiår siden mitt første corgi-klubb
styremøte- men nok om det - nå får jeg altså lov til å ønske alle dere
velkommen til jubileumsfeiringen vår. Det er en stor glede.
Vi er en robust og aktiv klubb. Siden mars i fjor da koronasmitten snudde
opp ned på alle planer, har vi funnet løsninger. Vi har hatt flere
spesialutstillinger enn noen gang tidligere, vi har hatt kurs på nett og vi har
funnet en måte å ha årsmøter på, som gjør at alle i hele landet kan delta. Det
har vi fått til fordi vi som hundene våre er arbeidsvillige og utholdende- og
vi finner løsninger.
Den siste halvannen uken har vært spesielt spennende. Vi skulle vært i
Melsomvik på Oslofjord Convention Center- MEN slik ble det ikke. De
måtte på et øyeblikks varsel ta imot afghanerne som kom seg ut av
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Afghanistan. Så da var det bare å snu seg rundt- hvordan skal vi løse dette
på så kort tid? Som corgier gjør,- gjør også corgi-eiere – vi fikser det!
Heldigvis har vi medlemmer med stort hjerte for klubben, stor dugnadsvilje
og alle er løsningsorienterte og kreative. Ingen sure miner- bare ren
arbeidsvilje. Som hund så eier sies det- kanskje er det der vi ligner på
corgien- ikke nødvendigvis de korte bena og store ørene, men viljen til å
jobbe! Ikke på noe tidspunkt var det noen som foreslo å avlyse noe. Da er
det gøy å være leder! Litt svett, litt høye skulde et øyeblikk, litt puls- men
med en overordnet tro på at dette kommer til å gå bra. Og det gjorde det!
I dag har vi hatt en nydelig dag hos Vigdis på Wærhaug gård. Hun har stilt
ridehallen til disposisjon for oss og sørget for at vi fikk et sted å være. Dette
kunne ikke blitt bedre. Det er utstillingen som er det viktige- festen er en
bonus.
Utstillingskomiteen med flere har jobbet nærmest døgnet rundt for å få til alt
og alle har stilt opp. Dere har alle vært tålmodige og ingen har latt
omstendighetene gjøre livet vanskelig. Corgi-folk er fine folk!
Utstillingen i dag hadde en hyggelig ramme- blide corgi-folk og god
stemning. Det skal vi ha i morgen også. Vi har rekorddeltakelse tror jegjeg kan i hvertfall ikke huske at vi noen gang har hatt så mange påmeldte til
en spesial – i hvertfall ikke de siste ti årene. Tusen takk til alle dere som
stiller opp og deltar på utstillingene våre. Dere er gull!
Vi er altså en klubb som fyller femti år- femti gode corgi-år. Noen her har
vært medlem nesten hele tiden… -det er mye å si om klubben og historien,
det overlater jeg til andre.
MEN det jeg vil si- er at det genuine engasjementet som ildsjelene som
startet klubben i 1971 har og hadde for corgiene- det lever fortsatt i dag 50
år senere. Det skal det gjøre de neste 50 årene også.
Så alle sammen – skål og velkommen!
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Tale til NWCKs 50 års jubileumsfest ved Leif Herman Wilberg
Dear corgi friends
First of all I want to congratulate the club with its 50 years anniversary, and
then I want to thank all the members who entered their dogs for the shows
and everybody here for also wanting to celebrate this big event.
I am sure we will have a great evening.
As leader of the show committee and probably the one with the longest
membership, I have been asked to give you a glimpse into the history of the
club.
It pleased me very much that the board agreed to invite all the living
members of the Bobtail Order who through the years have been so valuable
for the club.
Also one of the founders of the club is present Ralph Campbell, who never
owned a corgi but was an asset to the new club through his experience from
other clubs.
I would like all these people to stand up so that we can give them a big hand
as a thank you for their effort.
You will all know from the corgiclub website that the first Pembroke corgi
was imported to Norway in 1958.
Until 1968, when the imported Pembroke, Yorken Gallant Knight, was dog
of the year all breeds in Norway and the interest in the breed was very
limited.
The first breeders were German Shepherd people who soon realized the
importance of having a breed club. The background for all the members of
the clubs first board, except Ralf, was German Shepherds. This gave the
breed a market to expand and also gave the breed a reputation as a good
working dog.
In the early days the Pembroke had a reputation among vets for being a bit
snappy, but serious breeding and breeders who made sure the puppies came
to knowledgeable people soon changed this, and these days most vets, and
owners, love the breed.
The first Cardigan was imported to Norway in 1979. In those days the breed
had a reputation for being rather nervous, and the interest for the breed was
non existing. For any breed to have the opportunity to develop in a positive
way, excellent breeders are necessary, and Nordic breeders have played a
major role in this development in Cardigans.
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They have succeeded so well that the Cardigan is the most numerous of the
two breeds in all Nordic countries today, which is not the case around the
world.
Both breeds have today a good population and gene pool, and the interest
for both breeds is positive which should woutch for a good future.
An important factor for success in club work and breeding is the will to
work together for a united goal.
A lot of breed clubs struggle with internal problems where personal interest
is put in front of what is best for the club and the breeds.
The corgi club has through the years been a club without these kinds of
problems. The members have been outspoken and discussed directly with
each other rather than behind each other’s backs.
It is always allowed to disagree, but disagreements should be settled in a
civilized manner without falling out. I hope that all the new young members
will continue these good traditions so that the club also for the next 50 years
will be a place where new people feel harmony and friendship.
I will ask everybody to raise their glasses and join me in a toast
for the Norwegian Welsh Corgi Club and the two breeds. Cheers!!!
We have been lucky to have two of the world’s leading breeders with us this
weekend, and I will take the opportunity to thank both Rachel and Anneli
for giving us the honor of judging our jubilee shows.
As a token of our gratitude Christine will present a gift from the club which
we hope will make you remember this weekend.
I am sure we will hear some of their impressions from today’s judging later,
and we all look forward to another exciting day tomorrow.
Thank you very much.
I will also thank our very competent stewards, Anniken, Caroline, Vivi and
Janka for their excellent job and Chistine will present a little gift.
Thank you very much.
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Kveldens toastmaster var Leif-Herman
Wilberg

Noen av festdeltakerne
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Ola Wærhaug og Vigdis
Bjerge ble takket for å
ordne utstillingsplass på
kort varsel

Taler ved Ralph Campbell og Åsta Moe
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Hilsen og blomster fra
NKK v/Anniken Holtnæs.
Silje K.Bjarkøy til v.

Videohilsen fra London:
Knut Sigurd Wilberg

Flere videohilsener:

Sandra Muckle, Leder av Cardiganklubben i
England.

Gerald og Diane King, repr.
Corgi League, Pembroke.
England.
Gerald var mangeårig Cruft
leder.

Hilsen også fra SWCK v/Jennica Skoglund.
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Nyslåtte riddere av den
kuperte hales orden!
Inger Lise og Christine.
Seremonimester Leif
Herman i midten.
Seremonien kan ikke
beskrives, den må sees og
høres!
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Noen av de flotte gjenstandene som ble auksjonert bort og som ga gode
inntekter.
Gry Moen hadde bidratt med flere strikkeplagg.
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Joe Murphy spilte til dans.
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Utdeling av utmerkelser under jubileumsmiddagen
RIDDER AV DEN KUPERTE HALES ORDEN
Vær hilset Christine av Cymraeg Ci. Du knele!
Du er av ordensrådet i Norsk Welsh Corgi Klubb funnet verdig til å motta
klubbens høyeste og eneste orden:
DEN KUPERTE HALES ORDEN
Du tildeles ordenen for ditt store engasjement for rasen Welsh Corgi
Cardigan. Ditt oppdrett har hatt stor betydning for rasens positive
utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Du har også som flere av de
tidligere riddere sett viktigheten av å engasjere deg også i styre og stell i
andre deler av hundesporten noe som også kommer corgiklubben til gode.
Du har i mange år vært medlem av klubbens utstillingskomite og har
hovedansvaret for at klubbens 50 års arrangement kan gjennomføres på
best mulig måte til tross for alle problemene underveis.
Det er med stor glede og takknemlighet jeg slår deg til ridder av den
kuperte hales orden og fester det synlige bevis på din nye tittel.
Reis deg Ridder Christine av Cymraeg Ci og ta imot medlemmenes hyllest.
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RIDDER AV DEN KUPERTE HALES ORDEN
Vær hilset Inger-Lise av Magpie. Du knele.
Du er av ordensrådet i Norsk Welsh Corgi Klubb funnet verdig til å motta
klubbens høyeste og eneste orden:
DEN KUPERTE HALES ORDEN
Du tildeles ordenen for ditt utrettelige arbeid for rasen Welsh Corgi
Pembroke. Du er en av oppdretterne med lengst ansiennitet og har
oppdrettet sunne og friske hunder til glede for dine valpekjøpere og har på
den måten bidratt til å gi rasen dens gode rykte.
Du har også i mange år deltatt i klubbens styre og stell, og hatt ansvar for
klubbens hjemmeside og facebook, samt hatt hovedansvaret for
gjennomføringen av corgiens dag.
Det er med stor glede og takknemlighet jeg slår deg til ridder av den
kuperte hales orden og gir deg det synlige bevis på din nye tittel.
Reis deg Ridder Inger Lise av Magpie og motta medlemmenes hyllest.
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Torefjells Viltre Frodo

Torefjell S-Gizmo
30

Bildene av Frodo og Gizmo er sendt inn av Ellen Minerva Singsaas.

Ronja ( Montmorenja’s Quasedina Ronja), 2 år.
Innsendt av Elisabeth Abelset.
31

Theo
Theo er en pembroke gutt på snart 11 år.
Han elsker livet på havet, og ikke minst fisken som han får med hjem.
Innsendt av Tina Bjørklund, Meløy, Nordland.
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Wyn Wendel's Bifrost Yggr ~Ludde ved Ingeborgfossen, Saltdal
i Nordland.
Innsendt av Ellen Solheim.
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Andy, 6,5 mnd, på ferie på Sunnmøre.

Innsendt av Charlotte Andersen Hansen
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Nova, 8 mnd, på hyttetur i Rondane.
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Bildene av Nova er sendt inn av Eva Elgrud.
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Kanto – Cardigardens World Of Warcraft. Innsendt av Torunn Mosby
Larsen

Rambo
37

Rambo sommeren 2021. Innsendt av Celina Jakobsen
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Christmas Candy iz Byrshtunovogo Kraju
BIR og BIG begge dager på Tromsø Hundeklubb og Norsk
Dalmatinerklubb sine utstillinger 28-29/8-2021.
Innsendt av Bente Espevold
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Henriette og FollowYourDreamTeam's Cardigan's
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Pistasj (Jolizi’s M Apple Blossom)
Fikk HP, BIR, BIG1 og BIS 4 på valpeshow. Hun rakk akkurat å bli 4
måneder til første show.
Innsendt av Malin Myrvoll
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Maxie, Nada og Fancy.
Ivrige stolpejegere sammen med matmor Malin Myrvoll.
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Treff i Frognerparken
29 august møttes Magpie’s Irresistible Kira og hennes 5 valper med familier
i Frognerparken. Veldig koselig å treffe alle igjen.
Bildene er tatt av Emil Pakkanen Ludvigsen.
Innsendt av Inger-Lise Fleischer Egge.
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Sørlandstreff 22.august
Vi arrangerte et corgitreff på Sørlandet 22 August.
Det kom mange flotte kortbeinte, både pembroke og cardigan. Vi var super
heldige med været og det var en knallfin dag.
Hilsen Torunn Mosby Larsen
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Happening på Leirsund
En tidlig morgen i juli fikk vi se at det var hundeutstilling på Leirsund
stadion!
Det skjer ikke så mye på Leirsund som er en liten plass ca 5 km utenfor
Lillestrøm. Dette måtte vi se på! Det var Norsk Dobermann Klubb som
hadde utstilling, og dommerne var ingen ringere enn Leif-Herman Wilberg
og Christine Sonberg. Dette måtte foreviges, og vi koste oss masse som
tilskuere.
Hilde Røtterud og Siggens Dixie 😊
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Interessant artikkel fra amerikanske corgibladet. Vurderingene gjelder
alle raser. Mvh Leif Herman Wilberg
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Kynologikurs
Welsh corgi pembroke har vært en del av mitt liv siden 1977.
Det ble en livstil som jeg likte godt. I 1980 hadde vi vårt første valpekull, og
etter hvert fikk vi kennelnavnet Stompen.
Det var ikke noen spesielle krav til det å avle opp valper på den tiden. Vi
fulgte gode råd fra vår oppdrettere og gode venner Rita og Leif-Herman
Wilberg. Vi følte oss trygge på at det de anbefalte oss var bra og riktig.
Da det kom forslag, og krav om, at alle oppdrettere burde ta et
kynologikurs, stilte jeg meg positivt til det.
Det er jo flott å få mer lærdom om hundens oppbygging. Kurset skulle starte
23-25 april. Jeg meldte meg på og hadde store forventninger. Men så var det
korona da! Vi fikk jo ikke lov å møtes fysisk. Men vi er heldige som lever i
denne digitale verden. Teams er en måte å møtes på. Og det fungerte bra. Vi
satt på forskjellige steder rundt i Norge og fulgte med.
Christine Sonberg Løken skulle være kursholder. Det måtte bli bra. Hun er
eksteriørdommer og oppdretter av flere raser, bla. Welsh Corgi Cardigan.
Vi satt lørdag og søndag og fulgte godt med på bilder av hunder med både
korrekte og ukorrekte kropper. Vi skulle ikke lære hvordan en korrekt hund
ser ut, men lære å se hvordan en hund fungerer, og hvordan den er bygd
opp. Alt fra overlinje, manke, dip, rygg, lend, og kryss. Korte og lange bein
bestående av haseledd, mellomfot, og bakpote. Front, overarm og
underarm. Det var lærerikt og interessant.
Det var også viktig at vi kunne møtes fysisk og se levende hunder for å ta og
kjenne på kroppene.
Lørdag 14.august fikk vi sjansen. Da stilte Vigdis på Wærhaug gård
ridehallen sin til disposisjon. Hun var også med på kurset sammen med 11
andre.
Og hunder kom det med eierne sine. Grand Danois i forskjellige kjønn og
alder. Perfekt å vurdere siden de har kort pels og store kropper. Så det var
lett å se hvordan de var bygd opp. Vi så, vurderte og skrev ned det vi så og
mente om hundene.
Etter dem kom det tre Schipperker. Helt motsatt av Grand Danois. Små,
med pels.
Det var et givende og hyggelig kurs. Silje, leder av klubben vår, hadde
sørget for at vi fikk både kaffe og pølser. Vigdis hadde bakt en nydelig
eplekake.
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Takk til Christine. Silje og Vigdis. Flott jobba!
(tror jeg melder meg på en annen gang også)
Aldri dumt med repetisjon.
Synnøve M Eek
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Helga 5. og 6. juni 2021 fikk Yoshi og Annemarie van den Berge endelig
konkurrert agility igjen, etter en lengre konkurransepause siden september
2020.
Vi starter helga med en disk, men klinker deretter til med 3 feilfrie løp!
Disse var godt for en 1. og 2. plass i hopp klasse 3, og en 1. plass MED
CERT OG CHAMPIONAT i agility!
Yoshi er den første cardigan i Norge som blir agilitychampion! Og siden
han ble hoppchampion i fjor kan han nå smykke seg med tittelen:
N ACH N A(H)CH Imme's Winner Takes It All
Det ligger mye trening bak, men når man har en så kul hund er det bare en
glede å jobbe sammen. Ellers har vi ikke helt bestemt hva vårt neste mål blir
enda, men foreløpig fortsetter vi å ha det morsomt sammen både på
trenings- og konkurransebanen. 😊
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Nada ( Jolizi’s Funky Firefly) var på sitt første lag stevne i Agility. Hun fikk
en vegring og Derfor napp til NM agility Lag.

Innsendt av Malin Myrvoll
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Amansi Valentine ble norsk utstillingschampion i Bø den 14.august.
Innsendt av Silje Marie Belgen

Kanto, Cardigardens World Of Warcraft, ble norsk champion på utstillingen
i Sanda for noen uker siden.
Innsendt av Torunn Mosby Larsen.
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Tuuri, Siggen’s Lollipop, har blitt Norsk og Dansk Utstillingschampion,
Norsk vinner 21 og godkjent ettersøkshund videregående i år.
Eneste Pembroke på ettersøkslisten.
Innsendt av Nina Holm.

58

2021
CARDIGAN

Hannhund
1
2
2
4
5
5
7
7

Analog Cc O’neill
Duomatix Latest News
Nordlyspotens Dresses For Success
Woodshine’s Set Fire To The Rain
Lafayette Cymraeg Ci
Cardigarden’s World Of Warcraft
Waggerland Yolo
Analog Cc Fatal Attraction

26/4
8/2
8/2
4/1
4/2
4/2
3/1
3/1

1
2
3
3
5
6
7
7
9
9

Tispe
Analog Cc Victoria's Secret
Analog CC Satin Doll
Maahanjos A-Gucci
Cadial’s Glorious Diamond
Analog Cc At Last
Kamlow Limited Edition
Cardipaw Cheer When I Appear
Skutegårdens Laura
Analog Cc Voodoo Doll
Analog Cc No Use For A Name

21/3
9/2
8/2
8/2
7/1
5/1
4/1
4/1
3/1
3/1

2021
PEMBROKE
Tispe

Hannhund
1
2
3
3
3
6
7
8
8
8
8

Siggen’s Napoleon
Siggen’s Liquorice
Magpie’s Irish Hunter
Myklegardens Bernhard Rev
Siggen’s Nelson
Amansi Valentine
Montmorenja’s Pierre Robert
Paco Rabbane Jr Des
Salinesdegoupil
Dragonjoy Uther Pendragon
Welincha’s Pippin Theo
Torefjell’s Sander

18/3
10/2
8/2
8/2
8/2
7/2
6/2
4/1
4/1
4/1
4/1

1
2
3
3
5
5
7
8
9
9

Siggen’s Lollipop
ChristmasCandyI
zBryshttunovogoKraju
Siggen’s Penny Lane
One Follow In Spirit Des Contamines
Siggen’s Karamell
Siggen’s Pretty Woman
Siggen’s Lotte
Dragonjoy Winner Of My Heart
Bytham Carmelita
Cymar’s Emma

26/5
14/4
13/2
13/2
12/2
12/2
11/2
9/3
8/2
8/2

Returadresse:
NORSK WELSH CORGI KLUBB
c/o Anita Bjørnstad
Kvernbakken 31
1414 Trollåsen

